
Herstelt oppervlakken in ferro- of non-ferrometalen naar hun 

naakte staat.

Verwijdert eenvoudig en grondig meerdere lagen verf, 

roestwerend middel en lak.

Loopt niet uit dankzij de geltextuur en is dus ideaal 

voor verticale oppervlakken.

EFFICIËNT OP ALLE SOORTEN METAAL

Inhoud : 0,5L – 1L 

Verhindert zelfs bij vochtig weer roestvorming 

op het metaal, dankzij de actieve roestwerende 

bestanddelen.
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SPECIAAL VOOR METAAL
Afbijtmiddel GEL EXPRESS 

Uw partner voor

een perfect resultaat!



GEBRUIK
1 - Schud voor gebruik met de fles en draag beschermende handschoenen en een
veiligheidsbril.
2 - Breng met een kwast een dikke, gelijkmatige laag product aan. Een dikke laag
garandeert een optimaal resultaat.
3 - Laat 3 tot 30 min inwerken, afhankelijk van het aantal te verwijderen lagen.
4 - Verwijder de weekgemaakte deklaag met een spatel, een krabber of wat staalwol.
5 - Spoel af met lauw water (om de verwijdering te vergemakkelijken) en een harde
borstel (nylon of schuurborstel).
6 - Laat 24U lang drogen voordat u de nieuwe afwerking aanbrengt.

Ideale gebruiksomstandigheden: tussen 15 °C en 30 °C, zonder regen of wind. Test het product voor
gebruik. Gebruik het afbijtmiddel niet op kunststoffen. Gebruik het product niet in de zon. Niet op een
warme plek of in een in direct zonlicht geparkeerde wagen bewaren.

ADVIES VAN V33
• Voor een beter resultaat maakt u de lagen eerst ruw met schuurpapier met een grove
korrel, zodat het afbijtmiddel gemakkelijker in de lagen dringt.
• Als het oppervlak horizontaal ligt, dringt het afbijtmiddel gemakkelijker in de lagen.
• Als het resultaat na de eerste behandeling niet optimaal is, breng dan een dikkere laag 
afbijtmiddel aan.
• Draai uw fles afbijtmiddel om, zodat u al het product kan gebruiken.
• U kan dit product gebruiken om uw vervuilde en opgedroogde kwasten te reinigen.
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